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Enjoy the moments of life, dit is het belangrijkste wat de Cosi producten uitstralen. Alle 
producten zijn gemaakt om van de mooie momenten in het leven te genieten. Genieten van een glas 
goede wijn, gezellig met vrienden en familie op uw eigen terras of gewoon van een prachtig moment. 
De weersomstandigheden zijn niet elke avond goed genoeg om heerlijk buiten te genieten.  Met één 
van de producten van Cosi fires bent u minder afhankelijk van de weersomstandigheden. Verleng het 
zomerseizoen met de behaaglijke warmte en sfeer die de Cosi fires u zullen geven. 

Cosi fires is een eigentijds merk dat buitenbeleefproducten op de markt brengt. Cosi heeft een 
compleet programma gashaarden voor het buitenleven in haar collectie. De Cosi producten worden 
ook wel de Hotspots genoemd. De betekenis is tweeledig. De aantrekkingskracht die van elke Cosi 
fire uitgaat zal zich ontwikkelen tot de Hotspot van uw omgeving. De Cosi fire is het middelpunt van 
uw tuin/terras. Naast de aantrekkingskracht maakt de warmte van de Cosi fire het HOTspot gevoel 
compleet.  

Wie zijn wij?
Cosi is een merknaam van de Gimeg Group. Gimeg is al meer dan 135 jaar een belangrijke speler in de 
gas- en sfeerhaardenbranche. Onze jarenlange kennis en ervaring in de gas- en sfeerhaardenbranche 
komen samen in de ontwerpen van Cosi. Kwaliteit staat hoog in het vaandel, zo zijn alle Cosi fires door 
KIWA/Gastec getest en goedgekeurd. 
Mocht er onverhoopt iets met een Cosi product aan de hand zijn en de dealer komt er niet uit, dan 
zullen de technische adviseurs van Gimeg u verder helpen.  

Alle Cosi fires uit deze catalogus zijn verkrijgbaar via ons exclusief geselecteerde dealernetwerk. De 
actuele verkooppunten vindt u op onze website www.cosi-fires.com. 

Deze catalogus is met zorg opgesteld, druk- en zetfouten zijn onder voorbehoud. Alle tuinmeubelen 
in deze catalogus zijn van 4 Seasons Outdoor.  Voor meer informatie kijk op www.4seasonsoutdoor.nl

Sfeer & gezelligheid
Met een Cosi fire heeft u 
gegarandeerd meer sfeer & 
gezelligheid in uw tuin of terras

Geschikt voor buiten
Alle gashaarden van Cosi zijn 
geschikt voor buiten en mogen 
niet binnen gebruikt worden. 

Warmteopbrengst
Elke Cosi fire heeft een 
warmteopbrengst van ongeveer 
9 kW. Voldoende om heerlijk te 
verwarmen. U zult nog meer 
warmte voelen als uw terras is 
voorzien van een overkapping 

Gasfles in de Cosi 
In elke Cosi fire kan de gasfles 
in het model worden geplaatst. 
Alle informatie over geschikte 
gasflessen vindt u op   
www.cosi-fires.com
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Cosicube 70
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De verkoophit van de Cosi fires! De robuuste Cosicube 70 

is gemaakt van Douglas hout in combinatie met een RVS 

buitenkwaliteit bovenplaat. 

De Cosicube is verkrijgbaar in twee verschillende afwerkingen: 

grey wash of een lichtere variant namelijk de white wash. Wordt 

de Cosicube even niet gebruikt? Plaats het tafelblad over de 

Cosicube en er ontstaat een bijzettafel. Handig!  Bij de Cosicube 

is los een vierkante glasset verkrijgbaar. De 5 kg gasfles wordt 

eenvoudig in het model geplaatst via het onzichtbare zijluik. 

Afmetingen:
Kleur:
Brandstof:
Verbruik:
Vermogen:
Materiaal:
Meegeleverde
accessoires: 
Apart verkrijgbaar: 
 

Artikelnr:       5900120   
Adviesprijs:   599,- 

Artikelnr:       5900210   
Adviesprijs:   119,- 

70x70x58 cm
grey wash
propaan gas
565 gram per uur
9 kW
douglas hout & RVS
30mb regelaar met slang, lavastenen, 
keramische blokken, beschermhoes
vierkante glasset, Cosicube tafelblad

grey wash glasset

Cosicube 95

www.cosi-fires.com

De brede variant van de Cosicube. Dit model is zowel 95 cm 

breed als lang waardoor er om de haard heen meer afzetruimte 

ontstaat. Perfect voor het plaatsen van glaswerk! 

De Cosicube 95 is ideaal voor een groter terras of in combinatie 

met een grote loungeset. Daarnaast ook perfect toe te passen op 

een horeca terras. De Cosicube is te combineren met de vierkante 

glasset en door aanschaf van het apart verkrijgbare tafelblad is er 

ook een grote loungetafel van te maken. 

(Zie accessoires op pagina 14)
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Artikelnr:       5900130   
Adviesprijs:   699,- 

Artikelnr:       5900210   
Adviesprijs:   119,- 

Afmetingen:
Kleur:
Brandstof:
Verbruik:
Vermogen:
Materiaal:
Meegeleverde
accessoires: 
Apart verkrijgbaar: 

95x95x58 cm
grey wash
propaan gas
565 gram per uur
9 kW
douglas hout & RVS
30mb regelaar met slang, lavastenen, 
keramische blokken, beschermhoes
vierkante glasset, Cosicube tafelblad

grey wash glasset



Cosilines 69
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Nieuw! Horizontaal lijnenspel zet de toon in deze nieuwe 

collectie van Cosi. De smalle horizontale latten zijn dekkend 

geschilderd, netjes in verstek gezaagd en ‘on top’ een mooie RVS 

bovenplaat waardoor de modellen een luxe afwerking krijgen.  

  

De Cosilines 69 is verkrijgbaar in twee kleuren, wit en grijs. 

Aan de zijkant van de haard zit een luikje waardoor er een 5 kg 

gasfles in het model kan worden geplaatst. De Cosi vierkante 

glasset maakt de Cosilines 69 helemaal af. 

Afmetingen:
Kleur:
Brandstof:
Verbruik:
Vermogen:
Materiaal:
Meegeleverde
accessoires: 
Apart verkrijgbaar: 

Artikelnr:       5957490   
Adviesprijs:   599,- 

Artikelnr:       5957470   
Adviesprijs:   599,- 

Artikelnr:       5900210   
Adviesprijs:   119,- 

69x69x58 cm
white of grey
propaan gas
565 gram per uur
9 kW
vurenhout & RVS
30mb regelaar met slang, lavastenen, 
keramische blokken, beschermhoes
vierkante glasset

glassetwhitegrey

NIEUW!

Cosilines 99

www.cosi-fires.com

Nieuw! Uniek in de Cosi collectie, de Cosilines 99, een rechthoekig 

model waarbij de brander aan de zijkant van het model is 

geplaatst. Hierdoor ontstaat naast de haard extra afzetruimte. 

Past perfect bij een loungeset maar ook als afscheiding op het 

terras. De gasfles tot 5 kg plaats je in het model via het luikje 

aan de zijkant. Cosilines 99 is verkrijgbaar in de kleur grijs. De 

vierkante Cosi glasset is ook op de Cosilines 99 toepasbaar.   
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Artikelnr:       5957500  
Adviesprijs:   699,- 

Artikelnr:       5900210 
Adviesprijs:   119,- 

Afmetingen:
Kleur:
Brandstof:
Verbruik:
Vermogen:
Materiaal:
Meegeleverde
accessoires: 
Apart verkrijgbaar: 
 

99x60x58 cm
grijs
propaan gas
565 gram per uur
9 kW
vurenhout & RVS
30mb regelaar met slang, lavastenen, 
keramische blokken, beschermhoes
vierkante glasset

grey glasset

NIEUW!



Cosiconcrete 
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Nieuw! Wat minder ruimte maar toch een mooie Cosi fire op het 

terras? Dan is de Cosiconcrete perfect. Dit vierkante model meet 

60x60 cm en is daardoor het kleinste model uit onze collectie 

waar desondanks toch een 5 kg gasfles in geplaatst kan worden! 

De Cosiconcrete is verkrijgbaar in antraciet en betonlook. 

Met een hoogte van 60cm is deze haard prima te combineren 

met diverse loungesets. De gasfles kan eenvoudig in het model 

geplaatst worden door middel van het luik aan de zijkant van de 

haard.

Afmetingen:
Kleur:
Brandstof:
Verbruik:
Vermogen:
Materiaal:
Meegeleverde
accessoires: 
Apart verkrijgbaar: 

60x60x63 cm
antracite & concrete
propaan gas
565 gram per uur
8 kW
composiet
30mb regelaar met slang, lavastenen, 
keramische blokken, beschermhoes
vierkante glasset

NIEUW!

Cosidrum 56

www.cosi-fires.com

De Cosidrum 56 kunnen we ook wel ‘the original’ noemen. Met 

dit model ontstond de eerste collectie van Cosi. Geïnspireerd op 

ronde vormen, kleur en strakke belijningen heeft Cosi dit model 

op de markt gebracht en met succes. De Cosidrum is een steeds 

meer voorkomende gashaard in tuinen. Leuk om de Cosidrum in 

haar verschillende kleuren overal te zien opduiken! 

Cosidrum 56 is met haar hoogte van 56 cm het ideale model om 

te combineren met een loungeset. De bovendeksel draai je los 

van de drum om de gasfles te plaatsen of te vervangen. Als extra 

accessoire kan je de glasset plaatsen op de Cosidrum. 
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Afmetingen:
Kleur:
Brandstof:
Verbruik:
Vermogen:
Materiaal:
Meegeleverde
accessoires: 
Apart verkrijgbaar: 
 

diameter 70 hoogte 56 cm 
lime, grijs & zwart
propaan gas
565 gram per uur
8 kW
composiet
30mb regelaar met slang, lavastenen, 
keramische blokken, beschermhoes
ronde glasset, halfronde hangtafel

Artikelnr:       5900060  
Adviesprijs:   449,- 

Artikelnr:       5900070   
Adviesprijs:   449,- 

Artikelnr:       5900050  /  5900200
Adviesprijs:   449,-  /  169,-

dark  grey lime grey with 
glasset

Item number:  5957510  
RRP/UVP:  499,- 

Item number: 5957520  / 5900210  
RRP/UVP:  499,- / 129,-

antracite concrete 
met glas 
set



Cosidrum 70

THE 
HOTSPOT
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Op zoek naar een alleskunner in de gashaarden? Dan kies je 

voor de Cosidrum 70. Door zijn hoogte van 70 cm is dit model 

zowel bij een eettafel als bij een loungeterras te plaatsen. 

Doordat de vlammen op een hoogte van 70 cm branden, heb je 

heel veel profijt van de warmte als je lekker in de tuin zit. 

De Cosidrum 70 is te combineren met de Cosi ronde glasset. 

Dit geeft de Cosidrum een extra luxe uitstraling. De gasfles 

plaatsen of vervangen? Draai de bovendeksel van de drum, de 

gasfles komt tevoorschijn! Cosidrum 70 is verkrijgbaar in de 

kleuren lime, grijs en donkergrijs.

Afmetingen:
Kleur:
Brandstof:
Verbruik:
Vermogen:
Materiaal:
Meegeleverde
accessoires: 
Apart verkrijgbaar: 

Artikelnr:       5900020  
Adviesprijs:   499,- 

Artikelnr:       5900030   
Adviesprijs:   499,- 

Artikelnr:      5900010  /  5900200
Adviesprijs:  499,- / 169,-

diameter 58 hoogte 70 cm 
lime, grijs & zwart
propaan gas
565 gram per uur
8 kW
composiet
30mb regelaar met slang, lavastenen, 
keramische blokken, beschermhoes
ronde glasset

limedark  grey grey with 
glasset

Cosidrum 100

www.cosi-fires.com

Zoek het hogerop met de Cosidrum 100. Deze meterhoge 

Cosidrum is ideaal voor feestjes of om de entree een uniek 

uiterlijk te geven. Door zijn hoogte kan in de Cosidrum 100 een 

gasfles worden geplaatst van 10 kg. Daar heb je dus even geen 

omkijken naar! 

Maak de Cosidrum 100 af met de Cosi ronde glasset. Dit beschermt 

de vlammen tegen de wind maar ook voor nieuwsgierige 

kinderhanden. De Cosidrum 100 is verkrijgbaar in de kleuren 

lime, grijs en donkergrijs.

* Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 
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Afmetingen:
Kleur:
Brandstof:
Verbruik:
Vermogen:
Materiaal:
Meegeleverde
accessoires: 
Apart verkrijgbaar: 
 

diameter 58 hoogte 100 cm 
lime, grijs & zwart
propaan gas
565 gram per uur
8 kW
composiet
30mb regelaar met slang, lavastenen, 
keramische blokken, beschermhoes
ronde glasset

Artikelnr:       5900100   
Adviesprijs:   549,- 

Artikelnr:       5900110   
Adviesprijs:   549,- 

Artikelnr:       5900090  /  5900200
Adviesprijs:   549,-  /  169,-

limedark  grey grey with 
glasset
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Afmeting:   50x50x21 cm
Artikelnr:        5900210 
Adviesprijs:    119,- 

Cosiaccessories

Cosi vierkante glasset  Cosi rechthoekig glasset Cosi ronde glasset

Toepasbaar op de series Cosicube, 
Cosilines en Cosiconcrete. De 
vierkante glasset bestaat uit vier 
glasplaten en RVS hoekjes en is 
gemaakt van gehard glas.

Toepasbaar bij de serie Cosidrum. 
De ronde glasset bestaat uit drie 
glasplaten en RVS verbinders en is
gemaakt van gehard glas.

Toepasbaar op de series inbouw 
branders Cosi rechthoekig. De 
rechthoekige glasset bestaat uit 
vier glasplaten en RVS hoekjes en is 
gemaakt van gehard glas.

Cosidrum ronde hangtafelCosicube tafelblad 70 en 95 Cosiconcrete tafelblad

Toepasbaar op de Cosidrum 56. 
Bevestig de hangtafel aan uw 
Cosidrum, zo ontstaat er ruimte voor 
uw hapje/ drankje.

Artikelnr:         5900220
Adviesprijs: 69,-  

Artikelnr:          5900230  /  5900240
Adviesprijs:  79,-  /  99,- 

Toepasbaar op Cosiconcrete antracite of 
concrete-look. Maak eenvoudig van uw 

gashaard een loungetafel. 

Artikelnr:          5957530  /  5957540
Adviesprijs:  109,-

Toepasbaar op Cosicube grey wash. In 
de maten 70 en 95. Maak eenvoudig 
van uw gashaard een loungetafel.

www.cosi-fires.com
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Cosidealership 

Geïnteresseerd in de collectie en wilt u Cosi dealer worden?
Cosi werkt met verschillende partnerships en bespreken graag met u de mogelijkheden.
 
Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens:
 
Cosi  - Part of Gimeg Group
Strijkviertel 27
3454 PH De Meern 
 
+31 - (0)30 - 6629500
info@cosi-fires.com
www.cosi-fires.com
 

U kunt Cosi ook volgen via:

Afmeting:   55x35x21 cm
Artikelnr:        5900150
Adviesprijs:    119,- 

Afmeting:   46x46x21 cm
Artikelnr:        5900200
Adviesprijs:    169,- 

Inbouwbrander Cosi vierkant Inbouwbrander Cosi rechthoekig

Toepasbaar om je eigen Cosi mee te 
maken. Bouw de brander in je eigen 
eettafel of salontafel. Vermogen 8.8 kW.
Inclusief lavastenen, regelaar met 
slang en beschermplaat. Maak de 
brander compleet met de vierkante 
Cosi glas set.

Toepasbaar om je eigen Cosi mee te 
maken. Bouw de brander in je eigen 
eettafel of salontafel. Vermogen 8.8 kW.
Inclusief lavastenen, regelaar met 
slang en beschermplaat. Maak de 
brander compleet met de rechthoekige 
Cosi glas set.

Artikelnr:          5957550
Adviesprijs:  279,-  

Artikelnr:          5957560
Adviesprijs:  299,-



Cosi fires
Strijkviertel 27
3454 PH De Meern

+31-(0)30-6629500
www.cosi-fires.com
info@cosi-fires.com


